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-Cal entregar amb puntualitat. Es pot entregar quan s’acabi via mail
sempre que sigui dins el plaç establert.

*BLOCS DE CONTINGUTS PER REPASSAR I ACTIVITATS QUE CAL
REALITZAR AL DOSSIER:

BLOC I: “LA GEOMETRIA COM  A SUPORT DEL PROCÉS CREATIU”

1. A) Fes la mediatriu d'un segment de 7,5 cm.

B) Divideix un segment de 9,5cm en 7 parts iguals per mitjà del
teorema de Tales.

2.
A)Després utilitzant la solució, dibuixa un triangle equilàter, un

quadrat, un pentàgon, un hexàgon, un heptàgon. Repassa les figures
trobades de blau.

BLOC II: “ELEMENTS BÀSICS DE L’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA”

1. TEXTURES
2. PAISATGE
3. COLOR

BLOC III: “ CREACIÓ ”

4. CREACIÓ
5. DISSENY

1. TEXTURES:

A: Cerca al diccionari el significat de textura.

-TEXTURA:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________
________________________

B: Frega el paper amb el llapis sobre una textura natural o
artificial i cerca'n 3 diferents.

C: Elabora una textura visual a partir de la repetició dels
elements de les 3 textures anteriors. Utilitza llapis, retoladors,
llapis de colors, etc.

2. PAISATGE:

-Dibuixa un paisatge a llapis. Acaba’l amb punts de color i línies de
diferents gruixos. Intenta representar les llums i les ombres
mitjançant la concentració i dispersió de punts o línies(no poden
quedar espais en blanc).



3. COLOR:

-Cerca el model proposat de cercle cromàtic a Internet i emplena’l
emprant llapis de colors, retoladors, aquarel·les o tremps.



- Fes una composició lliure abstracta i acoloreix-la: una meitat de
colors freds i l’altra de colors càlids.



4. CREACIÓ D’UN PERSONATGE:

-Dissenya el teu PERSONATGE FANTÀSTIC:

A. CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONATGE:
-Descriu la forma de les següents parts del teu personatge:

CAP

COS



EXTREMITATS

PROCEDÈNCIA

COLORS

B. ESBOSSOS:
- Dibuixa 2 proves ràpides.

C. CREACIÓ
-Tria quin serà el teu personatge final i fes-lo tot seguit en gran i
en el seu entorn de fons. Acoloreix-lo:





5. DISSENY D’UNA SAMARRETA:
A- Dibuixa vàries proves per triar la que més t'agradi:


